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Колектив компанії «Alarmtrade» вдячний Вам
за вибір телеметричної охоронно-сервісної системи

Pandora DX-4GS plus

Комерційний відділ: 0(800)33-05-50, info@alarmtrade.ua
Наша інтернет-адреса: alarmtrade.ua

Відділ технічної підтримки: 0(800)33-08-80, support@alarmtrade.ua
 

Pandora DX-4GS plus – телеметрична охоронно-сервісна система, призначена для монтажу на всі 
класи автомобілів із бортовою напругою 12В. Цей виріб –  результат праці групи висококваліфіко-
ваних інженерів, що містить безліч унікальних і сучасних інженерно-технологічних і програмно- 
апаратних рішень.
     Під час розробки системи застосована найсучасніша елементна база від найкращих світових 
виробників електронних компонентів. Виріб виготовлено з використанням нового високоточного 
обладнання для монтажу компонентів і контролю, що гарантує високу якість, надійність і стабіль-
ність технічних і призначених для користувача характеристик упродовж всього терміну експлуа-
тації.
     Система має максимально криптостійкий код авторизації команд з унікальним діалоговим 
алгоритмом й індивідуальним для кожного виробу ключем шифрування, що забезпечує бездоган-
ний захист від електронного зламування.
      На виріб надається три роки гарантії, сервісна підтримка. Допомога у вирішенні питань, пов'язаних 
з експлуатацією та монтажем системи, забезпечується інтернет-службою підтримки та безкоштов-
ною «гарячою телефонною лінією».

Комплект системи має кліматичне виконання У-2.1 (N-2.1) згідно ДЕСТ 15150-69 
Експлуатаційні параметри основних компонентів за ДЕСТ Р 52230-2004 та ДЕСТ 14254-2015:
Пристрій керування (брелоки, радіомітки і т.д.) робочий діапазон  -10оС до +40оС, ступінь захисту IP40; 
Базовий блок – робочий діапазон від -40оС до +85оС, ступінь захисту IP40.
Інформація про додаткові компоненти комплекту включена до схеми підключення або супроводжуючого документа.
Система розроблена й проведена з дотриманням вимог за Правилами ЄЕК ООН № 97, ДЕСТ Р 50789-95, ДЕСТ Р 28279-89, 
ДЕСТ 28751-90 (СТ РЕВ 6895-89), ДЕСТ 29157-91, ДЕСТ Р 50607-93.
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Комплектація системи

1. Керівництво з експлуатації     1 шт.
2. Індивідуальна картка власника  1 шт.
3. Радіомітка BT-760  2 шт.
4. Чехол для радіомітки  1 шт.
5. Виносна кнопка BS2  1 шт.
6. Біпер (малогабаритний звуковий сповіщувач)  1 шт.
7. Базовий блок системи  1 шт.
8. Зовнішній датчик температури 1 шт.
9. П’єзоелектрична сирена PS-330  1 шт.
10. Основний кабель базового блоку 1 шт.
11. Релейний модуль RMD-5M  1 шт.
12. Кабель інтерфейсу LIN  1 шт.
13. Кабель інтерфейсу IMMO-KEY  1 шт.
14. Комплект кріплення 1 шт.
15. Схема підключення  1 шт.
16. Упакування  1 шт.

Загальна інформація1
! ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ ОПОВІЩЕННЯ СПОЖИВАЧА ЗМІНЮВАТИ КОМПЛЕКТАЦІЮ ТА КОНСТРУКЦІЮ ВИРОБІВ 
ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЇХНІХ ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ.



! ТЕЛЕМЕТРИЧНА ОХОРОННО-СЕРВІСНА СИСТЕМА (НАДАЛІ – «СИСТЕМА») Є СКЛАДНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИРОБОМ, ЯКИЙ ПІДЛЯГАЄ 
ПРОФЕСІЙНОМУ ВСТАНОВЛЕННЮ, НАЛАШТУВАННЮ, А ТАКОЖ ОБСЛУГОВУВАННЮ КВАЛІФІКОВАНИМИ ФАХІВЦЯМИ.

! РОБОТА СИСТЕМИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТИПУ ПІДКЛЮЧЕННЯ, КОМПЛЕКТАЦІЇ, ЗДІЙСНЕНИХ НАЛАШТУВАНЬ, А ТАКОЖ ШТАТНОЇ РОБОТИ 
Й КОМПЛЕКТАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ.

! КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ МІСТИТЬ «ІНДИВІДУАЛЬНУ КАРТКУ ВЛАСНИКА», ПІД ЗАХИСНИМ ПОКРИТТЯМ ЯКОЇ ЗАЗНАЧЕНІ ДАНІ, 
ПРИЗНАЧЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ВЛАСНИКА СИСТЕМИ. НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕКОНАТИСЯ В ЦІЛІСНОСТІ ЗАХИСНОГО 
ПОКРИТТЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ. ЯКЩО ЗАХИСНИЙ ШАР КАРТКИ БУВ ВИДАЛЕНИЙ (ПОРУШЕНИЙ) ФАХІВЦЕМ, ЩО ВИКОНУВАВ 
МОНТАЖ, ТО ПЕРЕВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СИЛАМИ ЦЬОГО ПРАЦІВНИКА. ПЕРЕД ВИДАЛЕННЯМ ЗАХИСНОГО 
ШАРУ ОБОВ'ЯЗКОВО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ В РОЗДІЛІ «ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА ВЛАСНИКА».

! ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ МОНТАЖУ СИСТЕМИ:
• ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ Й РЕАЛІЗОВАНИХ ФУНКЦІЙ В ПРИСУТНОСТІ ФАХІВЦЯ. РЕКОМЕНДУЄ-

МО ПОЗНАЧИТИ РЕАЛІЗОВАНІ ФУНКЦІЇ НАВПРОТИ КОЖНОГО ПУНКТУ ОПИСУ В РОЗДІЛІ «КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ» - ПОЗНАЧКОЮ 
ПРО ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ       .
• ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ЗАПОВНЕННІ РОЗДІЛІВ «СВІДОЦТВО МОНТАЖУ» І «ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН». ЗАПОВНЕНІ 
ДОКУМЕНТИ МОЖУТЬ ЗНАДОБИТИСЯ В ГАРАНТІЙНИХ ВИПАДКАХ АБО В РАЗІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ.
• ПОПРОСІТЬ ФАХІВЦЯ ЗРОБИТИ ПОЗНАЧКИ В РОЗДІЛІ «РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ»: ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ МОЖЕ 
ЗНАДОБИТИСЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ/НАЛАШТУВАННЯ АБО АВАРІЙНОГО ВИМКНЕННЯ СИСТЕМИ.
• ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО ЗМІНИТИ ЗАВОДСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ПІН-КОДІВ СИСТЕМИ. КОНСУЛЬТА-

ЦІЯ ЩОДО ЗАМІНИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ФАХІВЦЕМ, ЯКИЙ ВИКОНУВАВ МОНТАЖ. ЗМІНЕНІ КОДИ РЕКОМЕНДУЄМО ЗАПАМ'ЯТАТИ АБО 
ЗАПИСАТИ В РОЗДІЛІ «ПІН-КОДИ СИСТЕМИ».
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Обов'язкове для прочитання

Перед початком монтажу й експлуатації системи уважно прочитайте цю інструкцію, звер -
ніть особливу увагу на текст, позначений знаком !

ПІН-коди системи

Секретний ПІН-код
(зазначений на «Індивідуальній картці власника»)
Сервісний ПІН-код  
(заводське значення 1-1-1-1)
Гостьовий ПІН-код
(заводське значення 1-2-3-4)
ПІН-код імобілайзера  
(під час реалізації функції «Кодового імобілайзера»)
Пляжний ПІН-код
(під час реалізації функції «Пляжний режим»)

Індивідуальна картка власника

НЕ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНИЙ

Індивідуальна картка власника  - пластикова картка, на якій 
під захисним шаром зазначена персональна інформація
системи: 
• PIN/Секретний ПІН-код – містить чотири цифри.  Необ-

хідний для вимкнення режиму охорони, засобів автори-
зації, може застосовуватися для входу в меню програму-
вання.

• LOGIN/Логін  – містить десять цифр. Необхідний для дода-
вання системи до облікового запису.

• PASS/Пароль – містить вісім знаків (може містити цифри,
латинські великі й малі  літери). Необхідний для додавання
системи до облікового запису.
 • № телефону системи – зазначений номер телефону на те- 
риторії України не використовується. Вам необхідно встано- 
 вити СІМ-картку місцевого оператора мобільного зв'язку.

                        +38-ххх-ххх-хх-хх

1070000000   /   Y34aC4vJ

2-2-2-2

LOGIN                       /         PASS

PIN                №  телефону системи

! РЕКОМЕНДОВАНО ЗАПИСАТИ АБО ЗАПАМ'ЯТАТИ ЗМІНЕНІ АБО СТВОРЕНІ ПІН-КОДИ. ВИКЛЮЧІТЬ МОЖЛИВІСТЬ ДОСТУПУ ДО 
КОДІВ ТРЕТІХ ОСІБ.

! ВИДАЛЯЙТЕ ЗАХИСНИЙ ШАР ОБЕРЕЖНО, НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ ГОСТРИХ ПРЕДМЕТІВ, ЩОБ НЕ ПОШКОДИТИ ЗАЗНАЧЕНУ ПІД 
ЗАХИСНИМ ШАРОМ ІНФОРМАЦІЮ. ВИКЛЮЧІТЬ МОЖЛИВІСТЬ ДОСТУПУ ДО КАРТКИ ТРЕТІХ ОСІБ. ІНФОРМАЦІЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ 
КАРТЦІ УНІКАЛЬНА, У РАЗІ ЇЇ ВТРАТИ АБО ПСУВАННЯ НЕ ПІДЛЯГАЄ ВІДНОВЛЕННЮ АБО ЗАМІНІ
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Виносна кнопка BS2 Базовий блок системи

Розташування елементів системи

Виносна кнопка
(кнопка «VALET» по CAN)

Кнопка введення «ПІН-коду
імобілайзера»

Кнопка введення
«Пляжного ПІН-коду»

Блоковане електричне коло

Базовий блок системи 

Біпер

1

2

3

4

5

6

7

8

Виносна кнопка «VALET» із вбудованим трикольоровим (червоний, 
зелений, жовтогарячий) світловим індикатором «LED» потрібна для 
керування режимами охорони, аварійного керування, програмування 
системи. Виносна кнопка розташовується всередині салону транспорту 
(див. розділ «Розташування елементів системи»).

Вбудований LTE-модуль (4G/3G/2G | GPS/GLONASS) – забезпечує обмін даними для роботи з 
сайтом і мобільним додатком, керування системою по телефону за допомогою DTMF-команд, 
LBS-позиціонування (тільки в СМС-повідомленні за DTMF-командою 500*), голосові та СМС-опові-
щення, визначення точного місця розташування з передачею даних на сервер (відображення 
переміщення – «Трекінг»), автоматичне визначення дати й часу. 

Вбудований слот nano-SIM – для роботи LTE-модуля в системі розташований СІМ-слот в
який необхідно встановити CІМ-картку місцевого оператора мобільного зв'язку номер телефону
оператора мобільного зв'язку зазначений під захисним шаром на «Індивідуальній картці влас- 
ника»).

Вбудована антена 2.4 GHz, протокол Bluetooth 4.2 Low Energy – забезпечення функціону-
вання до 14 периферійних Bluetooth-пристроїв (див. розділ «Додаткове обладнання»), зокрема 
зв'язок із записаним мобільним пристроєм.

Вбудований 3D-акселерометр – розпізнавання удару/нахилу/руху, окремі зони датчика 
удару (тривожна й попереджувальна), регулювання чутливості за зонами, алгоритм блокування 
двигуна й замикання центрального замка під час початку руху.

Датчики температури – визначення температурних показників за зонами: салон – внутрішній 
датчик базового блоку, двигун – зовнішній датчик температури (див. розділ «Комплектація 
системи»), навколишнє середовище – цифровий протокол транспорту*. Налаштування системи 
надають змогу виконати переналаштування датчиків на необхідні зони й використовувати 
показники температури із зовнішніх периферійних пристроїв (PS-331BT, RHM-03BT, DMS-100BT); 
реалізувати функції автоматичного запуску й глушіння двигуна, передпускового підігрівача та/або 
догрівача за температурними показниками.

Вбудований цифровий інтерфейс 2хCAN/LIN* - робота з цифровими шинами транспортно-
го засобу для реалізації керування й контролю, робота з передпусковими підігрівачами Webasto 
Thermo Top Evo і Eberspacher Hydronic 1/2/3.

Вбудований цифровий порт IMMO-KEY і безключове обминання штатного імобілайзера*
- апаратні й програмні алгоритми за підтримки спеціального сервера «Pandora CLONE» дають 
змогу обійти штатний імобілайзер для автоматичного й дистанційного запусків двигуна.

Вбудований microUSB порт – оновлення та налаштування системи за допомогою додатку 
«Pandora Спец» або програми «Pandora Alarm Studio».

! * Детальна інформація щодо підтримки доступна на сайті loader.pandorainfo.com.
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Інформаційні сигнали системи

СИГНАЛ ВИНОСНОЇ КНОПКИ «LED-ІНДИКАТОР»

СИГНАЛИ ОПИС

РЕЖИМ ОХОРОНИ ВВІМКНЕНИЙ

Червоні короткі спалахи Система в охороні

Зелені короткі спалахи Система в охороні
(пристрої авторизації в зоні дії)

Часті червоні спалахи Система в режимі тривоги

РЕЖИМ ОХОРОНИ ВИМКНЕНИЙ

Погашений Систему знято з охорони

Червоним світиться Автоналаштування під охорону 
Відкладене налаштування на охорону

Зеленим світиться
(за умови ввімкненого запалювання)

Система в режимі технічного обслуговування (ТО)

Жовтогарячий спалах
(під час вмикання запалювання)

Відображення прописаного пристрою керування
(брелок, годинник, браслет)

Зелені спалахи
(під час вмикання запалювання)

Відображення кількості прописаних радіоміток

Червоний спалах
 (під час вмикання запалювання)

Відображення прописаного мобільного пристрою

УВЕДЕННЯ «СЕКРЕТНОГО ПІН-КОДУ» АБО «СЕРВІСНОГО ПІН-КОДУ»

Жовтогарячий спалах Підтвердження натискання кнопки  «VALET»

Короткий червоний спалах Підтвердження введення цифри ПІН-коду
Некоректне введення ПІН-коду

Червоним і зеленим мерехтить Правильне введення ПІН-коду

СИГНАЛИ СИРЕНИ  СВІТЛОВІ СИГНАЛИ
СИГНАЛИ

(звук / світло)
ОПИС

1х /1х Увімкнення режиму охорони

2х /2х Вимкнення режиму охорони

5х /5х Режим пошуку транспорта

30сек. /30сек. Режим тривоги - (оповіщення про порушення тривожної зони датчиків)
Режим «Паніка»

3х Індикація процедури дистанційного/автоматичного запуску двигуна

3х /1х Режим попередження (оповіщення про порушення попереджувальної зони 
датчиків)

4х /4х Оповіщення про спрацювання тривожної зони датчиків при скасуванні охорони 
Нагадування про невимкнені габаритні вогні під час налаштування на охорону 
Оповіщення про несправність тривожної зони датчиків під час налаштування на охорону

25 сек. /25 сек. Попередження про блокування двигуна в режимі антипограбування
(Anti-Hi-Jack 1/2)

СИГНАЛИ ОПИС

1 звуковий сигнал Увімкнення ТО

2 звукові сигнали Вимкнення ТО

1 звуковий сигнал Правильне введення «ПІН-коду імобілайзера»

3 звукові сигнали/3 рази Розряджений елемент живлення в радіомітці 
(під час увімкнення запалювання)

4 звукові сигнали/4 рази Відсутні пристрої авторизації  
(під час увімкнення запалювання)

Прискорені звукові сигнали Попередження про блокування двигуна в режимі
антипограбування (Anti-Hi-Jack 1/2)

СИГНАЛИ ОПОВІЩУВАЧА «БІПЕР»
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Функції та режими2

Режим охорони
 

Під час увімкнення режиму охорони здійснюється 1х  звукове  та  1х  світлове  оповіщення, 
а також контроль зон транспорту з розподілом на рівні спрацьовування:
• Режим попередження - вмикається в разі незначного впливу на датчик удару або додатковий

датчик, супроводжується 1х  світловим  та 3х  звуковими  сигналами;
• Режим тривоги - умикається за умови впливу на датчики або порушення контрольованої зони,  

супроводжується 30 сек.  світловими  та 30 сек.  звуковими сигналами, які можна до-
строково скасувати, виконавши команду на вимкнення/увімкнення режиму охорони.

У разі порушення контрольованих зон базовий блок системи:
• здійснює запис події у власній енергонезалежній пам'яті;
• вмикає режим попередження або тривоги;
• доступними способами здійснює оповіщення власника;
• здійснює блокування (відповідно до встановлених налаштувань і типу з’єднання). 

Якщо в момент увімкнення режиму охорони контрольована(і) зона(и) перебуває(ють) у відкри-
тому стані, то базовий блок системи здійснить 4х  звукові попереджувальні сигнали та
4х  світлові спалахи з переданням оповіщення про цю зону.

Під час вимикання режиму охорони здійснюється 2х  звукові  та 2х  світлові  опові -
щення, вимикається блокування двигуна (якщо не були задіяні імобілайзер і додаткове блокуван -
ня). Якщо в режимі охорони відбувалася тривожна подія (крім попереджувального рівня), то базо-
вий блок системи в момент вимикання охорони здійсніть  4х  звукові 
ли та

 попереджувальні сигна-
 4х  світлові  спалахи. Після зняття з охорони базовий блок системи надає інформацію про

стан зон транспорту без збереження її в енергонезалежній пам'яті.
  

У разі несправності зони, що охороняється, базовий блок системи тимчасово вимикає цю зону. 
Якщо кінцевий датчик спрацює понад 9 разів поспіль, то він буде вимкнений до наступного 
налаштування на охорону. Датчик удару/нахилу/руху тимчасово вимикається на 15 секунд, якщо 
він спрацьовував понад три рази поспіль.

! Екстрене вимикання режиму див. у розділі «Аварійне керування системою»
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Контрольовані та охоронні зони

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Дистанційний та автоматичний запуски двигуна

режимі охорони . Працюючи в режимах дистанційного й автоматичного старту двигуна, систе
ма продовжує виконувати функції охорони всіх взятих під контроль зон і датчиків, вимкнувши
датчик удару й додатковий датчик (у системі доступні налаштування, що дають змогу ви -
користовувати датчики під час запуску двигуна). Датчик руху в цьому режимі, навпаки, функціонує  
в режимі підвищеної чутливості зі зменшенням часу реакції на рух. У разі порушення будь-якої 

Температура салону (контроль)
Температура двигуна (контроль)
Температура навколишнього середовища (контроль)*/**
Напруга бортової мережі (контроль)
Робота двигуна (контроль)
Робота підігрівача (контроль)
Паливо (контроль)
Положення «Паркінг (АКПП)/Ручне гальмо (МКПП)» (контроль)
Нагадування про невимкнені габаритні вогні (контроль)*
Спрацьовування датчика удару (охорона - тривожна/попереджувальна зона)
Спрацьовування датчика руху (охорона - тривожна зона)
Спрацьовування датчика нахилу (охорона - тривожна зона)
Додатковий датчик**/статус штатної тривоги*,  (контроль, охорона - тривожна/попереджувальна 
зона)
Увімкнення запалювання (контроль, охорона - тривожна зона)
Відкриття дверей (контроль, охорона - тривожна зона)
Відкриття капота (контроль, охорона - тривожна зона)
Відкриття багажника (контроль, охорона - тривожна зона)
Натискання гальма (контроль, охорона - тривожна зона)

Система дає змогу запустити двигун дистанційно – за командою користувача, або автоматично – 
за попередньо налаштованою функцією. Процедури запуску використовуються для прогрівання 
двигуна та салону автомобіля, заряджання акумулятора, або для охолодження салону автомобіля 
кондиціонером.

Дистанційні й автоматичні запуски двигуна можливі тільки за умови функціонування системи в 

контрольованої зони автоматичний або дистанційний запуски будуть зупинені.
Під час користування режимами дистанційного й автоматичного старту двигуна варто приділити 

особливу увагу надійності фіксації транспорту на місці паркування стоянковим гальмом або 
іншими засобами, що обмежують можливі переміщення.

Дистанційний та автоматичний запуски двигуна на транспорті з автоматичною коробкою передач 
(АКПП) відбудуться, якщо важіль селектора буде знаходитися в положенні «P».
Якщо автомобіль оснащений механічною коробкою передач (МКПП), то дистанційний або автома-
тичний запуски відбудуться, тільки якщо перед увімкненням режиму охорони була здійснена 
процедура «ПРОГРАМНА НЕЙТРАЛЬ».

Приклад процедури «Програмна нейтраль»
1. Не вимикаючи запалювання, у момент роботи двигуна надійно зафіксуйте автомобіль 

стоянковим гальмом, переведіть важіль МКПП у нейтральне положення, процедура «Програмна 
нейтраль» увімкнеться автоматично (дозволено штатними налаштуваннями системи).

2. Поверніть ключ у замку запалювання до положення OFF і витягніть його із замка - двигун 
разом з цим продовжить роботу (для автомобілів із кнопкою «Engine Start/Stop» пункт 2 потрібно 
пропустити).

3. Залиште транспортний засіб, зачиніть двері.
4. Увімкніть режим охорони - двигун буде зупинений, система готова до виконання команд 

дистанційного або автоматичного запусків.

Автоматичні запуски
Система дає змогу власнику встановити режими автоматичного запуску й зупинки двигуна за 
допомогою мобільного додатку, частина функцій доступна під час налаштування по телефону. 
Автоматичні запуски можливі за такими параметрами: розкладом, періодом часу, температурою 
двигуна, напругою. Зупинка двигуна відбудеться автоматично після закінчення встановленого 
часу прогрівання, досягнення заданої температури або за командою від користувача.

* ДОСТУПНО ТІЛЬКИ ПО ЦИФРОВІЙ ШИНІ    ТРАНСПОРТУ (ДИВ. ПІДТРИМКУ НА САЙТІ LOADER.PANDORAINFO.COM).
** ОПЦІЙНО (ДИВ. РОЗДІЛ «ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ»).

! ЗАПУСК І ЗУПИНКА ДВИГУНА ЗА ТЕМПЕРАТУРОЮ МОЖЛИВІ ЛИШЕ ЗА ВВІМКНЕНОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ ДВИГУНА. 
ДИСТАНЦІЙНИЙ ТА АВТОМАТИЧНИЙ ЗАПУСКИ ДВИГУНА НЕ МОЖЛИВІ З ВІДКРИТИМ КАПОТОМ.
ПІСЛЯ ТРЬОХ ПОСЛІДОВНИХ НЕВДАЛИХ СПРОБ АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ ВСІ НАСТУПНІ АВТОМАТИЧНІ ЗАПУСКИ БУДУТЬ 
СКАСОВАНІ ДО ВИМКНЕННЯ/ВВІМКНЕННЯ РЕЖИМУ ОХОРОНИ (НЕ ВПЛИВАЄ НА ДИСТАНЦІЙНИЙ ЗАПУСК).
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Режим Slave

Пристрої та функції авторизації власника

Пристрої авторизації

Режим вільні руки (Hands Free)

Режим імобілайзера

Режими антипограбування  1/2 (Anti-Hi-Jack 1/2)

Режим кодового імобілайзера

Цей режим дає змогу вмикати й вимикати режим охорони за допомогою штатних засобів керуван-
ня транспорту: пульт дистанційного керування, датчик/кнопка зачинення на ручці дверей 
(система інтелектуального доступу).

Режими призначені для запобігання спробам захоплення транспортного засобу в разі 
зникнення пристроїв авторизації із зони радіообміну базового блоку системи за вимкненої 
охорони.

Режим антипограбування 1 – під час увімкненого запалювання, базовий блок системи контро-
лює наявність пристроїв авторизації в зоні радіообміну за відчиненням або зачиненням дверей.

Режим антипограбування 2 – під час увімкненого запалювання, базовий блок системи постійно 
контролює наявність пристроїв авторизації в зоні радіообміну.

Якщо пристроїв авторизації немає в зоні дії радіообміну за зазначених вище умов, базовий 
блок системи здійснить відкладене за часом блокування двигуна. Перед блокуванням двигуна 
прозвучить переривчастий тоновий сигнал сирени («Попередження про блокування»). Блокуван-
ня двигуна відбудеться відразу або на початку руху, залежно від способу реалізації блокування та 
налаштувань системи. У разі появи в зоні зв'язку пристрою авторизації відбувається вихід з 
режиму блокування й повернення до нормального режиму роботи.

Режим дає змогу використовувати власний запрограмований код - «ПІН-код імобілайзера» для 
вимкнення блокування двигуна, керування режимом ТО, вимкнення режиму охорони. Код 
необхідно вводити за допомогою штатних елементів керування транспорту (кнопок/важелів/
педалі) та/або елементів встановлених додатково. 

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ 
• Увімкніть запалювання для функцій вимкнення блокування й режиму технічного обслуговуван-

ня, для вимкнення режиму охорони й керування таймерними каналами вмикати систему 
запалювання необов'язково.

• Уведіть «ПІН-код імобілайзера», код може містити від 1 до 4 цифр значенням від 1 до 9:
- натисніть на елемент керування таку кількість разів, що дорівнює першій і наступним цифрам. 
- паузи між натисканнями під час введення кожної цифри не повинні перевищувати 1 секунду; 
- паузи понад 1 секунду система визначає як перехід до введення наступної цифри коду.

• Після коректного введення коду звуковий оповіщувач «Біпер» здійснить короткий звуковий 
сигнал, і система виконає запрограмовану функцію.

У момент вмикання системи запалювання, базовий блок системи контролює наявність пристроїв 
авторизації в зоні радіообміну. Якщо пристроїв немає в зоні дії радіообміну, система заблокує 
роботу двигуна. Блокування двигуна відбудеться відразу або на початку руху, залежно від способу 
реалізації блокування та налаштувань системи. У разі появи в зоні зв'язку пристроїв авторизації 
відбувається вихід з режиму блокування й повернення до нормального режиму роботи.

Режим призначений для автоматичного вмикання й вимикання    режиму охорони під час 
віддалення         або наближення         власника з пристроєм авторизації до транспортного засобу. 

Пристрої авторизації – це засоби прихованого носіння, записані в пам'ять системи: мобільний 
телефон зі встановленим додатком, радіомітки, Bluetooth-брелок, годинник або браслет. 
Пристрої призначені для керування охоронними й протиугінними функціями системи (вільні 
руки, імобілайзер та антипограбування).

! РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ВИМКНЕНИЙ – НАЛАШТУВАННЯ/ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЕМ. ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИУГІННОГО ФУНКЦІОНАЛУ РЕЖИМУ SLAVE РЕКОМЕНДУЄМО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРОЇ АВТОРИЗАЦІЇ ТА 
ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ: «ЗАБОРОНА ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ МІТКИ», ВИМКНЕННЯ БЛОКУВАНЬ ДВИГУНА ПІД ЧАС 
ВВЕДЕННЯ «ПІН-КОДУ ІМОБІЛАЙЗЕРА» (ДИВ. «РЕЖИМ КОДОВОГО ІМОБІЛАЙЗЕРА»).

! РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ВИМКНЕНИЙ – НАЛАШТУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЕМ.
ЕКСТРЕНЕ ВИМКНЕННЯ РЕЖИМУ ДИВ. У РОЗДІЛІ «АВАРІЙНЕ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ».

! РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ВИМКНЕНИЙ – НАЛАШТУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЕМ.
ЕКСТРЕНЕ ВИМКНЕННЯ РЕЖИМУ ДИВ. У РОЗДІЛІ «АВАРІЙНЕ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ».

! ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ АВТОРИЗАЦІЇ РЕКОМЕНДУЄМО ВСТАНОВИТИ ЗВУКОВИЙ ОПОВІЩУВАЧ «БІПЕР».

! РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ВИМКНЕНИЙ – НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЕМ.

! РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ УВІМКНЕНИЙ – ЙОГО РОБОТА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СПОСОБУ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ 
СИСТЕМИ. ЕКСТРЕНЕ ВИМКНЕННЯ РЕЖИМУ ДИВ. У РОЗДІЛІ «АВАРІЙНЕ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ».
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Пляжний режим

Перевірка кількості прописаних у систему пристроїв

Радіомітка

BT-7603

Режим дозволяє використовувати власний запрограмований код «Пляжний ПІН-код» для ввімкнен-
ня та вимкнення режиму охорони. Код необхідно вводити за допомогою зовнішнього штатного 
елемента керування транспорту (кнопка/сенсор) або елемента, встановленого додаткового.
ПРИКЛАД УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПЛЯЖНОГО РЕЖИМУ

• Натискайте на штатний або додатково встановлений елемент до одноразового спалаху 
світлової сигналізації, після чого приступіть до введення «Пляжного ПІН-коду».

• Введіть «Пляжний ПІН-код», код може містити від 1 до 4 цифр значенням від 1 до 9:
- натискайте на елемент управління таку кількість разів, яка дорівнює першій і наступним 
цифрам;
- паузи між натисканнями під час введення кожної цифри не повинні перевищувати 1 секунду;
- паузи більше 1 секунди сприймаються системою як перехід до введення наступної цифри 
коду.

• Після коректного введення коду система ввімкне/вимкне режим охорони, підтверджуючи 
виконання команди звуковою та світловою сигналізацією.

!  РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЮ ВИМКНЕНИЙ – НАЛАШТУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЕМ.
ЕКСТРЕНЕ ВИМКНЕННЯ РЕЖИМУ ДИВ. У РОЗДІЛІ «АВАРІЙНЕ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ».

Перевірити кількість прописаних пристроїв керування запрограмованих у пам'яті базового 
блоку можна за кількістю спалахів світлодіодного індикатора «LED» під час кожного вмикання 
системи запалювання в режимі вимкненої охорони: жовтогарячий спалах відображає прописа-
ний пристрій керування (брелок, годинник, браслет),  зелені спалахи - радіомітки, довгий 
червоний спалах - мобільний пристрій.

Також кількість прописаних пристроїв можна перевірити за допомогою звукових сигналів 
сирени,             знявши та встановивши назад клему акумулятора (за наявності такої функції транспорту):



Радіомітка - це пристрій для керування системою/транспортом на відстані Bluetooth-з’єднання. 
Є засобом автоматичної авторизації власника в режимах імобілайзера, антипограбування, вільні 
руки. Радіомітка обладнана: кнопкою керування           режимом охорони й технічного обслугову-
вання; датчиком руху – дозволяє за відсутності руху перейти в режим економічного енергоспожи-
вання; інформаційним світловим індикатором SEND.
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Функції кнопки

НАТИСКАННЯ ОПИС

  - коротко
(запалювання вимкнено)

увімкнення/вимкнення режиму охорони

  - 1 секунда
(двигун запущено)

увімкнення режиму «Підтримка запалювання»

  - 2 секунди
(охорону вимкнено)

внесення/зміна номера телефону власника

  - 3 секунди
(запалювання ввімкнено)

увімкнення/вимкнення режиму ТО

  - 6 секунд
(режим програмування)

запис радіомітки в пам’ять системи

  - 10 секунд оновлення програмного забезпечення

SEND

3D

Світловий індикатор
Кнопка керування

Антена 2.4GHz 
(Bluetooth 4.2)

Датчик руху

Елемент живлення CR2032

Світлова індикація SEND

СИГНАЛИ ОПИС 

 один спалах ввімкнення/вимкнення режиму охорони 
підтвердження ввімкнення режиму охорони
низький рівень заряду (під час встановлення елемента живлення)

два спалахи  підтвердження вимкнення режиму охорони

три спалахи високий рівень заряду (під час встановлення елемента живлення)

не світиться
світиться постійно

елемент живлення розряджений (під час встановлення елемента,
живлення, під час натискання на кнопку)

Встановлення/заміна елемента живлення  CR2032

Під час заміни елемента живлення (батарейка CR 2032) необхідно акуратно виконати наступну 
послідовність дій:
• дотримуючись обережності, розкрийте корпус радіомітки (мал.1);
• витягніть елемент живлення і, дотримуючись полярності, встановіть новий (мал. 2);
• за установки якісного елемента живлення, світловий індикатор SEND зробить три червоних  

спалахи;
• зберіть радіомітку в зворотному порядку, все елементи кріплення повинні залишитися в щільно 

закритому стані.

Відкривати 
тут                                             

мал.1

Батарейка
СR 2032

сторона (+)

+
СR2032

мал.2

! ДЛЯ КОРЕКТНОЇ РОБОТИ НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ 
РОЗТАШОВУВАТИ РАДІОМІТКУ ПОРУЧ ІЗ 
МЕТАЛЕВИМИ ПРЕДМЕТАМИ, МАГНІТНИМИ Й 
ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИСТРОЯМИ (МАГНІТНІ ТА 
КРЕДИТНІ КАРТКИ, ТЕЛЕФОНИ, КЛЮЧІ, БРЕЛОКИ І 
Т.Д.). НЕ ПІДДАВАЙТЕ РАДІОМІТКУ ВПЛИВАМ 
ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, ПОПАДАННЮ ВОЛОГИ, 
СИЛЬНИМ УДАРАМ. РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ 
РОЗТАШОВУВАТИ РАДІОМІТКУ НА ПОЯСІ В 
ОКРЕМОМУ ЧОХЛІ АБО В ПЕРЕДНІЙ КИШЕНІ ОДЯГУ.
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Оперативне внесення/зміна основного номера власника системи

Оновлення програмного забезпечення (ПЗ) радіомітки
Керування системою

по телефону4

Для оперативної зміни або внесення основного номера телефону власника системи:
•  вимкніть режим охорони, сядьте в транспорт, зателефонуйте на номер телефону системи, 

дочекайтесь відповіді (якщо дзвінок здійснюється не з номера власника, введіть «Гостьовий 
ПІН-код» заводське значення коду 1-2-3-4);

•  затисніть та утримуйте кнопку радіомітки          до двох спалахів світлового індикатора SEND,  
потім кнопку слід відпустити;

•   система запам'ятає вхідний номер телефону як «Основний номер власника» і продиктує його;
•   завершіть виклик.

Завантажте мобільний додаток «Pandora BT» (Android / iOS) або «Pandora Спец» (Android) у 
смартфон або планшет оснащений модулем Bluetooth 4.0 і вище:
•    відкрийте мобільний додаток, здійсніть пошук пристрою;
•   затисніть та утримуйте кнопку радіомітки             до десятого спалаху індикатора SEND, потім 

кнопку слід відпустити;
•   у мобільному додатку виберіть виявлений пристрій і почніть оновлення: «ІНТЕРНЕТ» - встанов-

лення ПЗ через інтернет-з'єднання; «ФАЙЛОВИЙ МЕНЕДЖЕР» - установка ПЗ з пам'яті смартфона 
(тільки для Android пристроїв).

! АКТУАЛЬНА ВЕРСІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНА НА САЙТІ HTTPS://ALARMTRADE.RU (РОЗДІЛ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ 
«ПІДТРИМКА» -> «ПРОШИВКИ, ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ»).

! НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ВЛАСНИКА СИСТЕМИ ТАКОЖ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНИЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ (ДИВ. РОЗДІЛ 
«ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ»).
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Зателефонуйте на номер телефону системи, після того як система відповість, уведіть номер 
відповідної команди

11 00 00 **
11 22 33 **

5511 ** Режим «Евакуатор»

Запит балансу

Запуск/подовження роботи двигуна
33 22 11 ** Зупинка двигуна

33 33 33 ** Увімкн. дод. функції від кнопки F по CAN
55 00 00 **

44 55 66 **
66 55 44 **

77 55 33 **
Запит поточної координати

Увімкнення дод. каналу

Вимкнення дод. каналу

##

99 **

**

11 55 99 **

Повернення в попереднє меню/стан

Повторити останнє повідомлення

Безшумна активація  охорони

Довідка

0000 **
0011 **

Відмикання багажника

Безшумне зняття з охорони

11 ** Активація охорони
00 ** Зняття з охорони

З’єднання з сервером

22 55 88 ** Інформація про систему

11 55 66 **
66 55 11 **

Увімкнення передпуск. підігрівача

Вимкнення передпуск. підігрівача
66 66 66 **
99 99 99 **

Блокування двигуна

Вимкнення блокування двигуна*
99 99 88 **
88 88 88 **

Вимкнення пристроїв авторизації*

44 22 44 ** Калібрування рівня палива

Увімкнення пристроїв авторизації

22 22 22 ** Вимкнення HandsFree

22 22 33 ** Увімкнення HandsFree на активацію охорони

22 22 44 ** Увімкнення HandsFree на зняття з охорони
22 22 55 ** HF на зняття з охорони лише за умови автозапуску
77 88 99 ** Увімкнення функції АЗ двигуна

99 88 77 ** Вимкнення функції АЗ двигуна
22 99 77 ** Завершення виклику

55 55 11 ** Увімкнення режиму ТО*
55 55 22 ** Вимкнення режиму ТО

*Після введення команди потрібно з телефону ввести «Секретний ПІН-код».

Керування швидким набором DTMF - команд

Активація охорони/зняття з охорони

! ДЛЯ КОРЕКТНОЇ РОБОТИ GSM ФУНКЦІОНАЛА, ВЛАСНИКУ НЕОБХІДНО СТЕЖИТИ ЗА СТАТУСОМ/БАЛАНСОМ НА НОМЕРІ ТЕЛЕФОНУ 
СИСТЕМИ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ТАРИФНОГО ПЛАНУ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ. ЯКЩО НОМЕР ТЕЛЕФОНУ СИСТЕМИ 
ЗАБЛОКОВАНИЙ АБО НЕСПРАВНИЙ, ТО GSM-ФУНКЦІОНАЛ ПРОТИУГІННОЇ СИСТЕМИ БУДЕ НЕ ДОСТУПНИЙ.

Наприклад: Для реалізації функції «Запуск двигуна в один клік» необхідно в телефонній книзі 
створити новий контакт, наприклад «Запуск двигуна» у форматі:

+38XXXXXXXXXХ, 123*, 297* - де «+38XXXXXXXXXХ» - номер телефону системи, «,» - пауза – 
функція телефонного апарату (також можливе написання як «P», див. інструкцію до телефонного 
апарату), «123*» - DTMF команда дистанційного запуску двигуна, «297*» - DTMF команда завершен-
ня телефонного виклику.

Для зручності під час користування варто додати цей контакт до швидкого набору на будь-яку 
з вільних клавіш.

Для реалізації функції «Запуск двигуна в один клік» не з основного номера власника контакт 
необхідно створити в такому форматі:

+38XXXXXXXXX, 1234,123*, 297* - де «1234» - гостьовий ПІН-код.

1. Зателефонуйте на номер телефону системи. Дочекайтеся відповіді системи.
2. Натисніть клавіші 1 і «зірочка» для активації охорони, або 0 і «зірочка» для зняття з охорони.
Для безшумної активації охорони натисніть клавіші 10 і «зірочка», для безшумного зняття з 

охорони натисніть клавіші 00 і «зірочка»
3. Система підтвердить виконання команди: «Режим охорони ввімкнений/вимкнений».
Для припинення з'єднання завершіть виклик.

Увімкнення/вимкнення режиму ТО
1. Зателефонуйте на номер телефону системи. Дочекайтеся відповіді системи.
2. Для увімкнення режиму ТО введіть DTMF-команду 551* - «Увімкнення режиму ТО» (система 

запалювання має бути ввімкнена, мітка на 2,4 ГГц повинна бути в зоні розпізнавання, якщо 
активований режим імобілайзера або Anti-Hi-Jack).

3. Уведіть «Секретний ПІН-код» з індивідуальної картки власника.
4. Для вимкнення режиму ТО введіть DTMF-команду 552*.

Голосова довідка
Системою передбачений режим голосових підказок. Під час сеансу зв'язку із системою 

натисніть 9 і («зірочка»), прослухайте інформацію про команди керування системою.
Для припинення  з'єднання завершіть виклик.

Повторення останнього повідомлення
Для повторення будь-якого повідомлення, під час сеансу зв'язку з системою натисніть клавішу 

«зірочка».

Дозвіл/заборона автоматичного запуску двигуна
Системою передбачена можливість оперативного вимкнення функцій автоматичного запуску 

двигуна.
1. Зателефонуйте на номер телефону системи. Дочекайтеся відповіді системи.
2. Натисніть клавіші 987 і «зірочка» для вимкнення всіх автоматичних запусків двигуна або 

клавіші 789 і «зірочка» для ввімкнення всіх автоматичних запусків двигуна.
3. Система підтвердить виконання команди.
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Зміна налаштувань за допомогою мобільного телефонуДля припинення  з'єднання завершіть виклик.
Знову дозволити запуски можна командою 789 і «ЗІРОЧКА» (разом з цим будуть збережені всі 

попередні налаштування автоматичних запусків).

Запит поточних координат
1. Зателефонуйте на номер телефону системи. Дочекайтеся відповіді системи.
2. Натисніть клавіші 500 і «ЗІРОЧКА».
3. Система підтвердить виконання команди: «Поточні координати відправлені СМС- повідом-

ленням» і відправить інформацію з LBS та GPS/GLONASS координатами СМС- повідомленням на 
Ваш номер.

Запит балансу системи
1. Зателефонуйте на номер телефону системи. Дочекайтеся відповіді системи.
2. Натисніть клавіші 100 і «ЗІРОЧКА».
3. Система підтвердить виконання команди: «Інформація щодо балансу відправлена    СМС-

повідомленням» і відправить інформацію щодо балансу СМС-повідомленням на Ваш номер.
Для припинення з'єднання завершіть виклик.

Режим «Евакуатор»
Для транспортування транспортного засобу зі збереженням функцій охорони передбачений 

режим «Евакуатор». Увімкнення режиму можливе лише у стані охорони, вимкнення відбувається 
автоматично в момент зняття з охорони.

1. Зателефонуйте на номер телефону системи. Якщо система знаходиться в режимі «Тривога» - 
прийміть тривожний виклик. Дочекайтеся відповіді системи.

2. Для ввімкнення режиму «Евакуатор» введіть DTMF-команду 15 і «ЗІРОЧКА», система деактивує 
датчики удару, руху, нахилу. Для припинення  з'єднання завершіть виклик.

3. Для вимкнення режиму зніміть систему з охорони.

Блокування/розблокування двигуна
Ви можете заблокувати двигун автомобіля за допомогою будь-якого телефону. Двигун буде 

заблокованим доти, поки Ви за телефоном не активуєте команду «Розблокувати двигун» 
(блокування неможливо вимкнути в інший спосіб).

1. Зателефонуйте на номер телефону системи. Дочекайтеся відповіді системи.
2. Натисніть клавіші 666 і «ЗІРОЧКА» для ввімкнення блокування двигуна або клавіші 999 і 

«ЗІРОЧКА» для вимкнення блокування двигуна (після введення команди 999* необхідно з телефону 
ввести «Секретний ПІН-код», зазначений на «Індивідуальній картці власника»).

Для зміни налаштувань системи зніміть автомобіль з охорони, зателефонуйте на номер 
телефону системи, дочекайтеся відповіді, увімкніть запалювання на 1-3 секунди (але не більше 5) і 
вимкніть запалювання. Система активує режим програмування налаштувань.

Приклад зміни номера власника системи:
1. Увійдіть до режиму налаштувань системи згідно інструкції, описаній вище;
2. Натисніть клавіші 1 і «зірочка» (налаштування телефонних номерів,) знову  натисніть клавіші 

1 і «зірочка»  (налаштування номера власника системи);
3. Уведіть новий номер телефону власника в форматі * 38XXXXXXXXXХ # ( зірочку «*» система 

розпізнає як  плюс «+»);
4. Для підтвердження зміни номера власника необхідно натиснути клавіші 1 і «зірочка».

! АНАЛОГІЧНО ВВОДЯТЬ УСІ ІНШІ КОМАНДИ СИСТЕМИ.

! НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ВЛАСНИКА СИСТЕМИ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНИЙ ДВОМА СПОСОБАМИ:
1. САМОСТІЙНО, СКОРИСТАВШИСЬ ЗМІНОЮ НАЛАШТУВАНЬ З МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ.
2. САМОСТІЙНО, СКОРИСТАВШИСЬ ЗМІНОЮ НОМЕРА ВЛАСНИКА СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІОМІТКИ АБО КНОПКИ «VALET»:
- ЗНІМІТЬ СИСТЕМУ З ОХОРОНИ, СЯДЬТЕ В ТРАНСПОРТ, ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ НА НОМЕР ТЕЛЕФОНУ СИСТЕМИ, ДОЧЕКАЙТЕСЯ ВІДПОВІДІ 
(ЯКЩО ВИКЛИК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НЕ З НОМЕРА ВЛАСНИКА, УВЕДІТЬ «ГОСТЬОВИЙ ПІН-КОД» - ЗАВОДСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КОДУ 
1-2-3-4);
- КОРОТКО НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ «VАLET»;
- СИСТЕМА ЗАПАМ'ЯТАЄ ВХІДНИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ЯК «ОСНОВНИЙ НОМЕР ВЛАСНИКА» Й ПРОДИКТУЄ ЙОГО, ЗАВЕРШІТЬ ВИКЛИК.
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Налаштування дати

Налаштування часу

11 **
22 **

Налаштування 
телефонних номерів

Номер власника системи -> «#»

Додатковий номер  
власника системи -> «#»

Другий додатковий номер 
власника системи -> «#»

Номер запиту балансу -> «#»

11 ** 11 **
22 **
33 **
44 **

Власний номер системи -> «#» 55 **

Налаштування 
голосових викликів

Виклик у разі  спрацювання тривоги

Виклик у разі спрацювання 
попереджувальної зони датчиків

Виклик під час запуску двигуна 

Виклик під час зупинки двигуна 

11 **
22 **
33 **
44 **

Виклик під час відновлення  
GSM зв’язку

Виклик під час зняття з охорони 

55 **
66 **

Виклик під час активації режиму 
програмування

Виклик за відсутності зв’язку з  
радіореле

77 **
88 **

 Виклик у разі низького заряду АКБ 99 **
Виклик у разі аварії 00 **

22 **
Налаштування 
автоматичного 
запуску двигуна

За часом

Налаштування часу запуску 
двигуна

За напругою

Налаштування напруги
запуску двигуна

11 **
22 **
33 **
44 **

За температурою

Налаштування температури запуску

55 **
66 **

Періодично

Налаштування періоду запуску

77 **
88 **

66 **

Налаштування 
чутливості 
датчиків

Налаштування попереджувальної
зони датчика удару

Налаштування чутливості 
тривожної зони датчика удару

Налаштування чутливості 
датчика руху

11 **
22 **
33 **

55 ** Налаштування попереджувальної
зони додаткового датчика

44 ** Налаштування чутливості 
датчика нахилу

Налаштування чутливості 
тривожної зони дод. датчика66 **

77 **

Налаштування СМС 
повідомлень

СМС-повідомлення в разі  
спрацювання тривоги

СМС-повідомлення в разі спрацювання  
попереджувальної зони датчиків

СМС-повідомлення під час запуску   
двигуна

СМС-повідомлення під час 
зупинки двигуна

СМС-повідомлення під час    
відновлення GSM зв’язку

СМС-повідомлення під час     
зняття з охорони

11 **
22 **
33 **
44 **
55 **
66 **

СМС-повідомлення під час 
активації режиму програмування

СМС-повідомлення за відсутності  
зв’язку з радіореле

77 **
88 **

СМС-повідомлення в разі 
низького заряду АКБ99 **
СМС-повідомлення в разі аварії 00 **

33 **

Налаштування 
додаткових 
функцій

Зміна гостьового ПІН-коду 

Гостьовий вхід

11 **
22 **

Дозволити/заборонити
команду 66633 **
Налаштування порогу напруги 
для відправлення повідомлення55 **

55 **

Налаштування 
функцій  збереження 
енергії та коштів

GSM зв’язок

Економний режим
GSM зв’язку

Голосові виклики в роумінгу 

11 **
22 **
33 **

88 **

Налаштування  
поточної 
дати та часу

99 **

Інтернет-сервіс і 

мобільний додаток5



! ДЛЯ КОРЕКТНОЇ РОБОТИ GSM ФУНКЦІОНАЛУ ВЛАСНИКУ ПОТРІБНО СЛІДКУВАТИ ЗА СТАТУСОМ/БАЛАНСОМ 
НА НОМЕРІ ТЕЛЕФОНУ СИСТЕМИ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ТАРИФНОГО ПЛАНУ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ. 
ЯКЩО НОМЕР ТЕЛЕФОНУ СИСТЕМИ ЗАБЛОКОВАНИЙ АБО НЕСПРАВНИЙ, ТО GSM ФУНКЦІОНАЛ ПРОТИУГІННОЇ 
СИСТЕМИ БУДЕ НЕДОСТУПНИЙ.

! ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ ПОВІДОМЛЕННЯ 
КОРИСТУВАЧА ЗМІНЮВАТИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ 
ТА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ.

3130 КЕРІВНИЦТВО З  ЕКСПЛУАТАЦІ Ї  

Інтернет-сервіс pandora-on.com доступний за посиланням: https://pandora-on.com.
Мобільний додаток Pandora Connect доступний для завантаження у відповідному магазині 
додатків:

 
 
App Store для iOS пристроїв;
Google Play для Android пристроїв.

pandora-on.com
LOGIN

PASS

e-mail

********

LOGIN

PASS

e-mail

********

PANDORA
CONNECT

Створення облікового запису «Реєстрація»

Вхід до облікового запису

 

Додавання системи до облікового запису

Після додавання системи буде відкритий доступ до керування й контролю через інтернет-
зв'язок.

Телеметричні функції системи дають змогу 
здійснювати керування та контролювати транспорт 
за допомогою інтернет-сервісу pandora-on.com і 
мобільного додатку Pandora Connect. Для забезпе-
чення цього функціоналу до  системи  має бути вста-
новлена СІМ-карта з доступом до інтернет-зв'язку  
(GSM функціям).

Під час наближення до транспорту або за 
відсутності інтернет-з'єднання, мобільний телефон з 
інстальованим додатком може працювати з системою 
через Bluetooth-з'єднання. Для цього мобільний 
пристрій має бути записаний у пам'ять системи.

Перед застосуванням інтернет-сервісу та мобільного додатку необхідно створити власний 
обліковий запис (зареєструватися), увійти до облікового запису за створеними даними (адресою 
електронної пошти та придуманим паролем) і додати телеметричну систему (увести дані 
«Індивідуальної картки власника»).

Для створення облікового запису увійдіть на сайт або відкрийте мобільний додаток і здійсніть 
процедуру «Реєстрація». Виконуючи процедуру реєстрації Ви створюєте дані для входу до 
облікового запису: «Логін/Login» - адреса електронної пошти (e-mail), «Пароль/Pass» - зазначений 
пароль під час реєстрації. Після завершення процедури, на зазначену Вами адресу електронної 
пошти буде надіслано лист із посиланням для підтвердження, реєстрація завершується після 
переходу за цим посиланням.

Після завершення процедури «Реєстрація» Ви можете здійснити вхід до інтернет-сервісу 
pandora-on.com як з комп'ютера через браузер, так і за допомогою мобільного додатку Pandora 
Connect. Для входу використовуйте відповідні реєстраційні дані, створені на етапі реєстрації:

Логін/Login - адреса електронної пошти (e-mail);
Пароль/Pass - зазначений під час реєстрації пароль.

Створений обліковий запис дає змогу одночасно контролювати три системи. Для цього кожна із 
систем має бути додана за допомогою даних, зазначених на «Індивідуальній картці власника».

У вікні «Виберіть пристрій» введіть дані, зазначені на «Індивідуальній картці власника», придумайте 
назву для транспортного засобу й натисніть «Додати». За необхідності використання декількох 
систем/пристроїв на одному обліковому записі: увійдіть в налаштування додатку, натисніть 
«Змінити», натисніть «+», у вікні «Реєстрація пристрою» введіть дані наступної системи/пристрою 
розташовані на «Індивідуальній картці власника».

! ВИДАЛЯЙТЕ ЗАХИСНИЙ ШАР НА «ІНДИВІДУАЛЬНІЙ КАРТЦІ ВЛАСНИКА» ОБЕРЕЖНО, НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ ГОСТРИХ ПРЕДМЕТІВ, ЩОБ 
НЕ ПОШКОДИТИ ЗАЗНАЧЕНУ ПІД ЗАХИСНИМ ШАРОМ ІНФОРМАЦІЮ.
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Запис мобільного пристрою у пам’ять системи

Керування системою6

Під час наближення до транспорту або за відсутності інтернет-з'єднання, мобільний пристрій з 
установленим додатком Pandora Connect може працювати з системою через Bluetooth-з'єднання. 
Це з'єднання дає змогу керувати, отримувати інформацію про стан або використовувати телефон 
як пристрій авторизації. Для цього після інсталяції додатка здійсніть процедуру запису мобільного 
пристрою в пам'ять системи:

I. УВІЙДІТЬ ДО МЕНЮ ПРОГРАМУВАННЯ
Вхід до меню програмування здійснюється через кнопку «VALET» уведенням «Сервісного 
ПІН-коду», штатне значення коду 1-1-1-1 (детальний опис введення коду див. у розділі «АВАРІЙНЕ 
КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ»).

II. ПЕРЕЙДІТЬ ДО РІВНЯ ЗАПИСУ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
Після входу в режим програмування необхідно натиснути й утримувати кнопку «VALET» до п'яти 

звукових сигналів «Сирени/Біпера», після п'ятого сигналу відпустити  кнопку –  система перейде  
на рівень «Запис мобільного пристрою». Під час входу на рівень статусний індикатор «LED»  
засвітиться зеленим світлом – система готова до запису пристрою.

! СИСТЕМА ПІДТРИМУЄ РОБОТУ ЗА BLUETOOTH ТІЛЬКИ З ОДНИМ МОБІЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ.

III. ЗАПИШІТЬ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ
У мобільному телефоні необхідно ввімкнути Bluetooth-з'єднання, увійти до налаштувань додатка, 
натиснути «Bluetooth керування», натиснути «Не задано», у пошуковому вікні встановити з'єднан-
ня з виявленою системою. Підтвердженням запису слугуватимуть червоні й зелені спалахи 
світлового індикатора «LED» й одноразовий звуковий сигнал сирени.

IV. ВИЙДІТЬ З МЕНЮ ПРОГРАМУВАННЯ
Після запису пристрою для виходу з режиму програмування необхідно ввімкнути й вимкнути 
запалювання.

! У РАЗІ ПОВТОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ВХОДУ, РАНІШЕ ЗАПИСАНИЙ ПРИСТРІЙ У ПАМ'ЯТІ СИСТЕМИ БУДЕ ВИДАЛЕНИЙ.

! ЗА ВІДСУТНОСТІ АВТОМАТИЧНОГО З’ЄДНАННЯ, В НАЛАШТУВАННЯХ СИСТЕМИ «ФУНКЦІЇ РАДІОМІТКИ Й МОБІЛЬНОГО 
ПРИСТРОЮ», ПОТРІБНО ВВІМКНУТИ ПУНКТ «ПІН-КОД З’ЄДНАННЯ» І ЗАНОВО ЗДІЙСНИТИ ПРОЦЕДУРУ ЗАПИСУ МОБІЛЬНОГО 
ПРИСТРОЮ. ПІД ЧАС З’ЄДНАННЯ В МОБІЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ЗАПИТ КОДУ, ЙОГО ШТАТНЕ ЗНАЧЕННЯ 0-0-1-1-1-1 
(ОСТАННІ ЦИФРИ Є «СЕРВІСНИМ ПІН-КОДОМ»). ЦЕ НАЛАШТУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЕМ.
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Для активації режиму охорони при вимкненому запалюванні скористайтеся будь-яким з
наведених способів, підтвердженням виконання команди слугуватимуть один короткий 
звуковий сигнал сирени 1х 

 й один спалах світлової сигналізації 1х .

двері зачиняються

режим охорони 
вмикається

 
SLAVE
HANDS FREE
PANDORA BT

 
SLAVE
HANDS FREE
MOBILE APP

1 0 *

1 *
1x        /1x

       /1x
 Радіомітка

Перебуваючи в зоні дії штатного радіоканалу системи коротко натисніть кнопку  , розташова -
ну на радіомітці. 

 Режим «SLAVE»
Коротко натисніть кнопку замикання на пульті дистанційного керування транспорту або викорис-
товуйте датчик/кнопку замикання на ручці дверей (система інтелектуального доступу). 

 Телефон
Зателефонуйте на номер телефону системи, після того як система відповість, уведіть номер команди
1 * . Для ввімкнення охорони без звукового підтвердження введіть номер команди 1 0 * .

 Інтернет-сервіс PANDORA-ON.COM
Увійдіть на сайт PANDORA-ON.COM, у момент активного стану (інтернет-з'єднання) системи 
натисніть кнопку    на панелі керування.

 Мобільний додаток Pandora Connect
Увійдіть у мобільний додаток, у момент активного стану системи (інтернет або Bluetooth-з'єднання),
натисніть та утримуйте кнопку на панелі керування до повного завантаження шкали. 

 Режим вільні руки «HANDS FREE»
Для автоматичного ввімкнення режиму охорони відійдіть з пристроєм авторизації від транспорт-
ного засобу  .

 Керування кнопкою «VALET»
Натисніть та утримуйте виносну кнопку «VALET» упродовж 3 секунд, відпустіть кнопку. Через 30 
секунд режим охорони транспорту буде активований (у період відліку часу статусний індикатор 
«LED» світиться червоним кольором).

Вимкнення режиму охорони

Увімкнення режиму охорони

Для вимкнення режиму охорони скористайтеся будь-яким з наведених способів. Підтверд -
женням виконаної команди слугуватимуть два короткі звукові сигнали сирени  2х 

 та два спалахи світлової сигналізації 2х .

двері відчиняються

режим охорони 
вимикається

 
SLAVE
HANDS FREE
MOBILE APP

0 0 *

0 *
2x        /2x

       /2x

 Радіомітка
Перебуваючи в зоні дії штатного радіоканалу системи коротко натисніть кнопку  розташовану 
на радіомітці.

 Режим «SLAVE»
Коротко натисніть кнопку відмикання на пульті дистанційного керування автомобіля або вико -
ристовуйте датчик/кнопку відмикання на ручці дверей (система інтелектуального доступу). 
  

! НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ДАЮТЬ ЗМОГУ АКТИВУВАТИ РЕЖИМ ОХОРОНИ ЗА ДОПОМОГОЮ КНОПКИ «VALET» З ВИМКНЕННЯМ 
ДАТЧИКІВ УДАРУ/НАХИЛУ/РУХУ/ДОДАТКОВОГО ДАТЧИКА – НАЛАШТУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЕМ.
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 Телефон
Зателефонуйте на номер телефону системи, після того як система відповість, уведіть номер команди
0 * . Для вимкнення охорони без звукового підтвердження введіть номер команди 0 *0 .

Інтернет-сервіс PANDORA-ON.COM
Увійдіть на сайт PANDORA-ON.COM, у момент активного стану системи (інтернет-з'єднання) натис  -
ніть кнопку на панелі керування. 

 Мобільний додаток  Pandora Connect
Увійдіть у мобільний додаток, у момент активного стану системи (інтернет або Bluetooth-з'єднан-
ня), натисніть та утримуйте кнопку на панелі керування до повного завантаження шкали. 

  
 Режим вільні руки «HANDS FREE»

Для автоматичного вимкнення режиму охорони наблизьтеся з пристроєм авторизації до автомо- 
біля .

 Керування кнопкою «VALET»
Уведіть «Секретний ПІН-код» (див. «АВАРІЙНЕ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ»).

Замикання/відмикання дверей із увімкненою системою запалювання

Охоронна система дає змогу керувати замками дверей під час увімкненого запалювання,  
для цього скористайтеся будь-яким з наведених способів. 

 Радіомітка
Перебуваючи в зоні дії штатного радіоканалу системи коротко натисніть кнопку  , розташовану 
на радіомітці. 

 Мобільний додаток Pandora Connect
Перебуваючи в зоні дії штатного радіоканалу системи (Bluetooth-з'єднання), увійдіть у мобільний 
додаток. Для замикання дверей натисніть та утримуйте кнопку  на панелі керування до повного 
завантаження шкали, для відмикання кнопку  .

Автоматичні режими

• 

• 

• 

Режим «Паніка»

Для того, щоб привернути увагу навколишніх до Вашого транспортного засобу, скористайтеся 
режимом «Паніка».  В цьму режимі протягом 30 секунд безперервно працює сирена             та світ-  
лова сигналізація .

 Мобільний додаток  Pandora Connect
Для ввімкнення режиму увійдіть у мобільний додаток, у момент активного стану системи (інтернет 
або Bluetooth-з'єднання), натисніть та утримуйте кнопку на панелі керування до повного за- 
вантаження шкали. Для дострокового вимкнення режиму натисніть та утримуйте кнопку           на
панелі керування до повного завантаження шкали.

Системою передбачені режими автоматичного керування дверима:
«замикання дверей під час увімкненого запалювання» - замикання дверей виконується із 
затриманням у 5 секунд після ввімкнення запалювання;
«замикання дверей на початку руху» - замикання дверей виконується з урахуванням положен-
ня стоянкового гальма та швидкості (якщо інформація про швидкість відсутня, замикання 
дверей буде виконане з урахуванням налаштування чутливості датчика руху);
«відмикання під час вимикання запалювання» - відмикання дверей виконується одразу під час 
вимкнення запалювання.

! РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ВИМКНЕНИЙ – НАЛАШТУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЕМ.

! ДЛЯ ЗМІНИ РОЗТАШУВАННЯ КНОПОК ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ, УВІЙДІТЬ У НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКА ТА ПЕРЕЙДІТЬ У МЕНЮ «КНОПКИ 
КЕРУВАННЯ».
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Керування дистанційним запуском двигуна

Для дистанційного керування двигуном, за умови готовності системи до старту, скористай-
теся  будь-яким з наведених способів, підтвердженням виконаної команди слугуватимуть 
спалахи світлової сигналізації 3х .  

охорона увімкнена двигун запущений

зупинка двигуна

запуск двигуна продовження запуску
(10 хв.)

321 *

321 *

123 *

3x

 Телефон 
• Для дистанційного запуску двигуна зателефонуйте на номер телефону системи, після того як 

система відповість, уведіть номер команди . Якщо під час запуску двигуна додатково 
здійснити команду запуску то час роботи двигуна буде збільшено на 10 хвилин (цю 
процедуру можна виконувати багаторазово).

• Для дистанційної зупинки двигуна, що перебуває в режимі прогрівання, необхідно ввести номер
команди .

 Інтернет-сервіс PANDORA-ON.COM
• Увійдіть на сайт PANDORA-ON.COM, у момент активного стану системи (інтернет-з'єднання)

натисніть кнопку на панелі керування «START ENGINE». Через декілька секунд двигун буде 
запущений, про що сповістить піктограма, що обертається .

• Для дистанційної зупинки двигуна, що перебуває в режимі прогрівання, натисніть кнопку на
панелі керування «STOP ENGINE», через декілька секунд двигун буде зупинений, піктограма, 
що обертається  зникне.

 Мобільний додаток Pandora Connect
• Увійдіть у мобільний додаток, у момент активного стану системи (інтернет або Bluetooth -

з'єднання), натисніть та утримуйте кнопку на панелі керування  до повного завантаження 
шкали. Через декілька секунд двигун буде запущений, про що сповістить піктограма, що обер -
тається  . 

Якщо під час роботи дистанційного або автоматичного запуску двигуна відправити команду  
продовження запуску двигуна (натиснути піктограму і підтвердити дію), то час роботи дви- 
гуна буде збільшено на 10 хвилин - цю процедуру можна виконувати багаторазово.

• Для дистанційної зупинки двигуна, що перебуває в режимі прогрівання, натисніть та утри-
муйте кнопку на панелі керування  , через декілька секунд двигун буде зупинений, а пікто-
грама, що обертається зникне.

Керування передпусковим підігрівачем

Для дистанційного керування передпусковим підігрівачем двигуна скористайтеся будь- 
яким з наведених способів.

 Телефон
Для дистанційного керування передпусковим підігрівачем зателефонуйте на номер телефону
системи, після того як система відповість, уведіть номер команди:
•  - запуск підігрівача, підтвердженням введення слугує голосове повідомлення «Увімк-

нення передпускового підігрівання двигуна»;
• - зупинка підігрівача, підтвердженням введення слугує голосове повідомлення «Вимк-  

 нення передпускового підігрівання двигуна».
Якщо функція контролю роботи підігрівача реалізована, то в основному голосовому меню 

буде повідомлення «Передпусковий підігрів двигуна ввімкнений» впродовж усього періоду 
роботи. 

Інтернет-сервіс PANDORA-ON.COM
Для дистанційного керування передпусковим підігрівачем увійдіть на сайт PANDORA-ON.COM, 

 у момент активного стану системи (інтернет-з'єднання) натисніть кнопку 
 

на панелі керування.
Якщо функція контролю роботи підігрівача реалізована, то піктограма буде відображатися 

упродовж усього періоду роботи.

Мобільний додаток  Pandora Connect
Для дистанційного керування передпусковим підігрівачем увійдіть у мобільний додаток, у момент  
активного стану системи (інтернет або Bluetooth-з'єднання) натисніть та утримуйте кнопку
на панелі керування до повного завантаження шкали.
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Якщо функція контролю роботи підігрівача реалізована, то піктограма буде відображатися   
впродовж усього періоду роботи.

Автоматична робота передпускового підігрівача

Режим технічного обслуговування (ТО)

•
 

•
 

 Радіомітка
Для ввімкнення або вимкнення режиму ТО натисніть та утримуйте кнопку  на радіомітці до 
трьох спалахів, здійснюваних світлодіодним індикатором радіомітки SEND, відпустіть кнопку.

 Телефон
Зателефонуйте на номер телефону системи, дочекайтеся відповіді системи.
• Для ввімкнення режиму ТО введіть номер команди та «Секретний ПІН-код», зазначений  

на індивідуальній картці власника.
• Для вимкнення режиму ТО введіть номер команди .

 Мобільний додаток Pandora Connect
Для ввімкнення або вимкнення режиму ТО увійдіть у мобільний додаток, у момент активного стану  
системи (інтернет або Bluetooth-з'єднання) натисніть та утримуйте кнопку             на панелі керування 
 до повного завантаження шкали.

 Кодовий імобілайзер
Для ввімкнення режиму ТО після введення «ПІН-коду імобілайзера» впродовж 20 секунд натискайте  
кнопку кодового імобілайзера 10 разів поспіль.
Для вимкнення режиму ТО ввімкніть  систему запалювання й уведіть «ПІН-код імобілайзера».

 Автоматичний режим
Охоронна система може здійснити автоматичний вихід з режиму ТО на початку руху транспортного 
засобу (під час набору швидкості) і тільки в присутності пристроїв авторизації власника. 

 
Індикація режиму ТО
• Підтвердженням про ввімкнення режиму ТО слугують: відображення індикації  у мобільному 

додатку й постійне зелене світіння індикатора «LED» під час ввімкненого запалювання, довге   
звукове сповіщення «Біпером» у момент активації режиму.

• Підтвердженням про вимкнення режиму ТО слугують: зникнення індикації і погасання 
зеленого світіння індикатора «LED» під час ввімкненого запалювання, два довгі звукові спові-
щення, здійснювані «Біпером» у момент деактивації режиму.

! ДЛЯ ЗМІНИ РОЗТАШУВАННЯ КНОПОК ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ, УВІЙДІТЬ У НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКА ТА ПЕРЕЙДІТЬ У МЕНЮ «КНОПКИ 
КЕРУВАННЯ».

! УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ПЕРЕДПУСКОВОГО ПІДІГРІВАЧА ЗА ТЕМПЕРАТУРОЮ МОЖЛИВІ ТІЛЬКИ ЗА ПІДКЛЮЧЕНОГО ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРИ ДВИГУНА.

Система дає змогу вмикати та вимикати передпусковий підігрівач перед дистанційним й автома-
тичним запусками двигуна (крім запуску за напругою). Автоматична робота передпускового 
підігрівача можлива за наступними параметрами: вмикання та вимикання за температурою 
двигуна, часом роботи.

Переведення системи в режим техобслуговування рекомендуємо під час здавання транспортного 
засобу до автомайстерні, щоб не створювати труднощів під час обслуговування транспорту. Під 
час переходу в цей режим система припиняє роботу охоронних функцій, автоматичних та 
дистанційних запусків.

Для ввімкнення режиму ТО зніміть систему з охорони, увімкніть систему запалювання, 
внесіть пристрій авторизації в зону розпізнавання системи (у разі реалізованого режиму 
імобілайзера), уведіть «ПІН-код імобілайзера» (у разі реалізованого режиму кодового 
імобілайзера) і скористайтеся наступними варіантами керування. 
Для вимкнення режиму ТО скористайтесь наступними варіантами керування без необхід-
ності виконання додаткових умов (запалювання, пристроїв авторизації, режимів системи).

! ДЛЯ ЗМІНИ РОЗТАШУВАННЯ КНОПОК ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ, УВІЙДІТЬ У НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКА Й ПЕРЕЙДІТЬ У МЕНЮ «КНОПКИ 
КЕРУВАННЯ». 

! ФУНКЦІЯ НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО НАЛАШТУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТРИМКУ ЦЬОГО ФУНКЦІОНАЛУ «ШВИДКІСТЬ» 
НАДАНА НА РЕСУРСІ LOADER.PANDORAINFO.COM.

СПЕЦІАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПЕРЕДПУСКОВИЙ ПІДІГРІВАЧ В ЯКОСТІ ДОГРІВАЧА ДЛЯ ПІДІГРІВУ 
ДВИГУНА Й САЛОНУ ТРАНСПОРТУ ПІД ЧАС РУХУ ЗА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (НИЖЧЕ +5°C). 
ЦЕ НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ФАХІВЦЕМ ЗА НАЯВНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
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 Управление режимом ТО при помощи кнопки иммобилайзера
• Для включения режима ТО после ввода «ПИН-код иммобилайзера» в течение 20 секунд нажми-

те кнопку кодового иммобилайзера 10 раз подряд.
• Для выключения режима ТО включите зажигание и введите «ПИН-код иммобилайзера».
 
Индикация режима ТО
• Подтверждением о включении режима ТО служат: отображение индикации  на брелоке и в 

мобильном приложении, постоянное зеленое свечение индикатора «LED» при включенном зажи-
гании, длинное звуковое извещение «Бипером» в момент включения режима.

• Подтверждением о выключении режима ТО служат: исчезновение индикации  на брелоке 
и в мобильном приложении, погасание зеленого свечения индикатора «LED» при включенном 
зажигании, два длинных звуковых извещения производимых «Бипером» в момент выключения 
режима. Аварійне керування 

системою7
СИСТЕМОЮ ПЕРЕДБАЧЕНІ ФУНКЦІЇ ШВИДКОГО КЕРУВАННЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 

Зателефонуйте на номер телефону системи, після того як система відповість, уведіть номер  
відповідної команди:

0* – вимкнення режиму охорони
998*xxxх – вимкнення протиугінних режимів (хххх - «Секретний ПІН-код» зазначений на  

«Індивідуальної картці власника»)

У разі втрати або виходу з ладу пристроїв керування, або у випадку розрядження елемента 
живлення й неможливості оперативної заміни/зарядження передбачені аварійні способи 
вимкнення охоронних та протиугінних функцій за допомогою введення «Секретного ПІН-коду» 
кнопкою «VALET»:
•  «Секретний ПІН-код» - зазначений під захисним шаром на «Індивідуальній картці власника»;
•   кнопка «VALET» - розташовується на виносній кнопці або кнопці, розміщеній на базовому блоці.

! НОМЕР ТЕЛЕФОНУ СИСТЕМИ ЗАЗНАЧЕНИЙ ПІД ЗАХИСНИМ ШАРОМ «ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КАРТКИ ВЛАСНИКА». ЯКЩО ВИКЛИК 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З «ДОДАТКОВОГО НОМЕРА» АБО НОМЕРА, НЕ ВНЕСЕНОГО В ПАМ'ЯТЬ МОДУЛЯ, ТО ПІСЛЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ 
БУДЕ ПОТРІБНО ВВЕСТИ «ГОСТЬОВИЙ ПІН-КОД» (ЗАВОДСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КОДУ 1-2-3-4). ПОВНИЙ СПИСОК КОМАНД ДИВ. У 
РОЗДІЛІ «КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ЗА ТЕЛЕФОНОМ».

! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ АВАРІЙНОГО КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ 
СИСТЕМОЮ І ТРАНСПОРТОМ: ПЕРЕВІРТЕ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ, УВІМКНІТЬ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДНО ДО ЙОГО ОПИСУ (ЯКЩО ПОТРІБНО).
ЯКЩО ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ЗНАХОДЯТЬСЯ В РОБОЧОМУ СТАНІ, ЗДІЙСНІТЬ ПЕРВИННУ ДІАГНОСТИКУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ: 
ПЕРЕВІРТЕ РОБОТУ ШТАТНИХ ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ, ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА, ПОЛОЖЕННЯ СЕЛЕКТОРА, ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (НАЙЧАСТІШЕ НА ПРИЛАДОВІЙ ПАНЕЛІ).
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                  Х-Х-Х-Х

LOGIN                       /         PASS

PIN                № телефону системи

Секретний 
ПІН-код

Захисний 
 шар

Індивідуальна картка власника Виносна кнопка BS2

ПЕРЕД АВАРІЙНИМ КЕРУВАННЯМ СИСТЕМИ ОЗНАЙОМТЕСЯ З  ПРОЦЕДУРОЮ ВВЕДЕННЯ 
 «СЕКРЕТНОГО ПІН-КОДУ» КНОПКОЮ «VALET»

• 

• 

• 

• 

Аварійне вимкнення режиму охорони/пляжного режиму

• 

 

• 

Аварійне керування протиугінними функціями

В цьому розділі описані два варіанти деактивації режимів протиугінного захисту:
• «Імобілайзера» й «Антипограбування» - застосування пристроїв авторизації власника (радіо -

мітки, Bluetooth-брелок, мобільний пристрій, годинник, браслет) для блокування двигуна;
• «Кодового імобілайзера» - застосування штатних елементів керування транспорту (кнопки,  

важелі, педалі) для введення «ПІН-коду імобілайзера».

Уведіть першу цифру • Натисніть кнопку «VALET» таку кількість разів, яка відповідає першій 
цифрі ПІН-коду. Паузи між натисканнями кнопки не повинні перевищувати 1 секунду, кожне 
натискання кнопки супроводжується жовтогарячим світінням статусного індикатора «LED». 
Після завершення введення першої цифри витримайте паузу понад 1 секунду, про 
підтвердження й перехід до введення другої цифри свідчить червоний спалах статусного 
індикатора «LED» й один звуковий сигнал оповіщувача «Біпер».

Уведіть другу цифру • Натисніть кнопку «VALET» таку кількість разів, яка відповідає другій 
цифрі ПІН-коду. Паузи між натисканнями кнопки не повинні перевищувати 1 секунду, кожне 
натискання кнопки супроводжується жовтогарячим світінням статусного індикатора «LED». 
Після завершення введення другої цифри витримайте паузу понад 1 секунду, про підтверджен-
ня й перехід до введення третьої цифри свідчить червоний спалах статусного індикатора «LED» 
й один звуковий сигнал оповіщувача «Біпер».

Уведіть третю цифру • Натисніть кнопку «VALET» таку кількість разів, яка відповідає третій 
цифрі ПІН-коду. Паузи між натисканнями кнопки не повинні перевищувати 1 секунду, кожне 
натискання кнопки супроводжується жовтогарячим світінням статусного індикатора «LED». 

Після завершення введення третьої цифри витримайте паузу понад 1 секунду, про 
підтвердження й перехід до введення четвертої цифри свідчить червоний спалах статусного 
індикатора «LED» й один звуковий сигнал оповіщувача «Біпер».

Уведіть четверту цифру • Натисніть кнопку «VALET» таку кількість разів, яка відповідає четвертій 
цифрі ПІН-коду. Паузи між натисканнями кнопки не повинні перевищувати 1 секунду, кожне 
натискання кнопки супроводжується жовтогарячим світінням статусного індикатора «LED».

Якщо «Секретний ПІН-код» введений правильно, система вимкне режим охорони. 
Підтвердженням правильного введення коду слугують поперемінні спалахи червоного й 
зеленого світіння індикатора «LED», чотири короткі звукові сигнали «Сирени» та чотири 
спалахи світлової сигналізації (оповіщення про порушені охоронні зони). Аварійне вимкнення 
режиму охорони рівнозначне штатному методу зняття з охорони, тому після відновлення 
працездатності пристроїв керування не потребує додаткових дій для подальшої експлуатації.
Якщо ПІН-код введений некоректно, система функціонуватиме в попередньому режимі, а нове 
введення ПІН-коду можна здійснити лише через 5 секунд. Неправильне введення ПІН-коду 
супроводжується червоним спалахом статусного індикатора «LED» та одним звуковим 
сигналом оповіщувача «Біпер».

Якщо транспортний засіб замкнений, відімкніть його за допомогою штатного ключа. Не зважаючи 
на звукові сигнали сирени, переконайтеся, що запалювання вимкнене й після цього кнопкою 
«VALET» уведіть «Секретний ПІН-код» (опис уведення коду див. вище). Якщо звукові та світлові 
сигнали відсутні, перевірте стан акумулятора - якщо акумулятор розряджений, не можна ввести 
«Секретний ПІН-код».

! ВИДАЛЯЙТЕ ЗАХИСНИЙ ШАР ОБЕРЕЖНО, НЕ ЗАСТОСОВУЙ-

ТЕ ГОСТРИХ ПРЕДМЕТІВ, ЩОБ НЕ ПОШКОДИТИ ЗАЗНАЧЕНУ 
ПІД ЗАХИСНИМ ШАРОМ ІНФОРМАЦІЮ.

! ВИНОСНА КНОПКА РОЗМІЩЕНА В САЛОНІ ТРАНСПОРТУ, 
ДИВ. РОЗДІЛ «РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ».
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ВАРІАНТ №1 – ОПЕРАТИВНЕ ВИМКНЕННЯ ПРОТИУГІННИХ РЕЖИМІВ

ВАРІАНТ №2 – АВАРІЙНЕ КЕРУВАННЯ ПРОТИУГІННИМИ ФУНКЦІЯМИ

1. Переведіть систему в режим програмування  – за допомогою кнопки «VALET» уведіть 
«Секретний ПІН-код» або «Сервісний ПІН-код» (заводське значення 1-1-1-1).

2. Для керування «Кодовим імобілайзе -
ром» – після переведення системи в режим
програмування, натисніть кнопку  «VALET»
тринадцять разів поспіль.

2. Для керування «Імобілайзером/Анти-
пограбуванням» – після переведення системи в  
режим програмування, натисніть кнопку «VALET» 
п'ятнадцять разів поспіль.

Додаткові

пристрої8

Цей спосіб застосовують для короткочасного вимкнення режимів протиугінного захисту. 
Вимкнення здійснюється за допомогою введення «Секретного ПІН-коду» кнопкою «VALET» лише 
за умови вимкнення режимів охорони й технічного обслуговування.
• Для вимкнення «Імобілайзера» та/або «Кодового імобілайзера» під час увімкненого запалювання 
за допомогою кнопки «VALET» уведіть «Секретний ПІН-код» (опис введення коду див. вище), 
зазначений на «Індивідуальній картці власника». «Імобілайзер» та/або «Кодовий імобілайзер» 
будуть вимкнені до моменту вимкнення запалювання.

Цей спосіб застосовують для постійного вимикання режимів протиугінного захисту до моменту 
ввімкнення. Вимкнення та увімкнення здійснюються за допомогою введення «Секретного 
ПІН-коду» кнопкою «VALET» лише під час вимкнених режимів охорони й технічного обслуговування, 
а також вимкненого запалювання.

3. Вимкнення функції – під час входу на рівень статусний індикатор «LED» засвітиться 
зеленим світлом, система перейде на 10 секунд у режим очікування введення «Секретного 
ПІН-коду». Якщо впродовж десяти секунд не розпочати введення «Секретного ПІН-коду», система 
вийде з рівня. Уведіть «Секретний ПІН-код», зазначений на «Індивідуальній картці власника». 
Підтвердженням вимкнення функції слугуватимуть довге червоне світіння статусного індикатора 
«LED» і два звукові сигнали «Сирени». Вийдіть з режиму програмування, увімкнувши та вимкнувши 
запалювання – функція буде вимкнена.

4. Увімкнення функції – під час входу на рівень статусний індикатор «LED» засвітиться 
червоним світлом, система перейде в режим очікування. Для ввімкнення функції натисніть кнопку 
«VALET» один раз. Підтвердженням увімкнення слугуватимуть зелене світіння індикатора «LED» та 
одноразовий звуковий сигнал «Сирени». Вийдіть з режиму програмування, увімкнувши та 
вимкнувши запалювання – функція буде увімкнена.
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Брелок D-035 – пристрій двостороннього ближнього зв'язку, призначе -
ний для керування й контролю за станом системи. Може застосовуватися
як засіб автоматичної авторизації власника. 
КЕРУВАННЯ: Охорона | Багажник | Режим ТО | Дистанційний запуск 
двигуна
КОНТРОЛЬ: Стан системи та транспорту
АВТОМАТИЧНА АВТОРИЗАЦІЯ: Імобілайзер | Протирозбій | Вільні руки

Радіомітка BT-760 | ВТ-770 | BT-780 – пристрій одностороннього ближнього 
зв'язку, призначений для керування системою. Може застосовуватися як  
засіб автоматичної  авторизації власника.
КЕРУВАННЯ:  Охорона | Режим ТО | Підтримка запалювання

Датчик дверей DMS-1OOBT – бездротовий периферійний пристрій, 
призначений для контролю внутрішнього або зовнішнього периметра: 
контроль будь-якої визначеної охоронної зони – стан датчика положення 
(Холла),  удару/нахилу; контроль температури.
Пристрій може бути встановлений на стулці дверей, люка, кришці багаж-
ника або причепа, воротах гаража. 

Радіореле блокування BTR-101 – периферійний пристрій, при-
значений для керування блокуванням двигуна з урахуванням або
без урахування переміщення транспортного засобу.

Радіомодуль RHM-03BT – периферійний пристрій, призначений для
керування й контролю обладнанням моторного відсіку:
• керування замками капота, сиреною, блокуванням двигуна з ура-
хуванням або без урахування переміщення транспортного засобу,   
цифрове керування підігрівачами двигуна Webasto Thermo Тop Evo
і Eberspacher Hydronic (1/2/3);
• контроль температури, контроль цифрового підігрівача, контроль
охоронної зони «Капот».

П'єзоелектрична сирена PS-331BT  – периферійний пристрій, при-
значений для звукового оповіщення й контролю моторного відсіку:

• контроль зв'язку з базовим блоком;
• визначення температури, контроль охоронної зони «Капот».

OLED-ДИСПЛЕЙ | РАДІОІНТЕРФЕЙС 2.4GHZ (BT 5.0) | ТРИ КНОПКИ КЕРУВАННЯ | 
ЗВУКОВИЙ ОПОВІЩУВАЧ | ВІБРОІНДИКАТОР | СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР | АКУМУЛЯТОР | 
MICROUSB | СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP40

РАДІОІНТЕРФЕЙС 2.4GHZ (BLE 4.2) | ВБУДОВАНЕ РЕЛЕ БЛОКУВАННЯ (NC) | ДАТЧИК 
ПЕРЕМІЩЕННЯ | СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP54

РАДІОІНТЕРФЕЙС 2.4GHZ (BLE 4.2) | ВБУДОВАНЕ РЕЛЕ БЛОКУВАННЯ (NС) | ДАТЧИК 
ПЕРЕМІЩЕННЯ | ВХІД ДАТЧИКА КАПОТА | ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ | ВИХОДИ 
КЕРУВАННЯ: СИРЕНОЮ, ЗАМКОМ КАПОТА | КЕРУВАННЯ ПЕРЕДПУСКОВИМ ПІДІГРІВАЧЕМ 
(LIN) | СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP65

ЗВУКОВИЙ ТИСК 105-118 DBA | РАДІОІНТЕРФЕЙС 2.4GHZ (BLE 4.2) | 
ПЕРЕНАЗНАЧУВАНИЙ ВХІД «КАПОТ» | НАЗНАЧУВАНИЙ ВИХІД | ЗОВНІШНІЙ ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРИ | 300 МA, 12 V | СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP65

АВТОМАТИЧНА АВТОРИЗАЦІЯ: Імобілайзер | Протирозбій | Вільні руки
РАДІОІНТЕРФЕЙС 2.4GHZ (BLE4.2) | КНОПКА КЕРУВАННЯ | СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР | 
ДАТЧИК РУХУ | ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ CR 2032 | СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP40

РАДІОІНТЕРФЕЙС 2.4GHZ (BLE 4.2) | ДАТЧИК ХОЛЛА | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ | 
ДАТЧИК ПЕРЕМІЩЕННЯ | ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ СR 123A | СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP40



5150 КЕРІВНИЦТВО З  ЕКСПЛУАТАЦІ Ї

Гарантійні

зобов’язання9
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Виробник гарантує відповідність охоронно-сервісної системи вимогам ТУ у разі дотримання 
умов експлуатації, монтажу, зберігання, транспортування, зазначених у цій інструкції.

Виріб має використовуватися лише відповідно до інструкції з експлуатації та монтажу. Виріб 
підлягає тільки професійному монтажу в сертифікованих інсталяційних центрах. Майстер, який 
виконував встановлення охоронно-сервісної системи, зобов'язаний заповнити свідоцтво 
монтажу, що міститься в комплекті.

Якщо система вийшла з ладу впродовж гарантійного терміну експлуатації з вини заводу-ви-
робника, комплектувальні пристрої системи мають бути замінені або відремонтовані силами 
монтажника (підприємства-виробника або організації, яка здійснює комплексне сервісне обслуго-
вування).

Споживач позбавлений права на гарантійне обслуговування у наступних випадках:
по закінченню гарантійного терміну експлуатації;
у разі порушення правил монтажу, експлуатації, транспортування та зберігання;
за наявності механічних пошкоджень зовнішніх деталей системи протиугінної сигналізації 
після моменту продажу, включаючи вплив вогню, аварії, потрапляння всередину агресивної 
рідини або води;
за наявності пошкоджень унаслідок неправильного налаштування або регулювання;
у разі заміни комплектувальних пристроїв системи на не рекомендовані виробником;
якщо порушено пломбування виробника;
якщо відсутнє заповнене належним чином свідоцтво монтажу або гарантійний талон.
Гарантійний термін експлуатації – 36 місяців з дня продажу.
Ця гарантія не поширюється на елементи живлення, брелоки (мітки) які мають природно 

обмежений термін придатності. 
Ремонт та обслуговування системи протиугінної сигналізації після закінчення гарантійного 

терміну здійснюється за рахунок споживача або за окремими договорами між постачальни-
ком/продавцем і споживачем.

Офіційний термін експлуатації виробу – 60 місяців з дня виготовлення.

! РЕКОМЕНДУЄМО ВИМАГАТИ ЗАПОВНЕННЯ СВІДОЦТВА МОНТАЖУ Й ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА ФАХІВЦЕМ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАВ 
МОНТАЖ СИСТЕМИ, ОСКІЛЬКИ ЦІ ДОКУМЕНТИ МОЖУТЬ ЗНАДОБИТИСЯ ПІД ЧАС ЗВЕРНЕННЯ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ.



5352 КЕРІВНИЦТВО З  ЕКСПЛУАТАЦІ Ї  



5554 КЕРІВНИЦТВО З  ЕКСПЛУАТАЦІ Ї  

Свідоцтво монтажу

Я, який підписався нижче,
        Посада, П.І.Б.

кваліфікований фахівець з інсталяції, засвідчую, що монтаж системи, описаної нижче, здійснений 
мною відповідно до інструкцій зі встановлення, наданих виробником системи.  
Опис транспортного засобу:

Марка транспорту 

Тип  

Ідентифікаційний номер (VIN)  

Реєстраційний номер  

Опис системи протиугінної сигналізації:

Марка виробу Pandora DX-4GS plus

Заводський номер 

Назва організації, повна адреса й печатка установника  
 
 
 
 

Підпис _____________________/___________________________________/
                                                                 Розшифрування підпису

Роботу прийняв ________________/___________________________________/
                                                                 Розшифрування підпису

Дата «____»___________________20____р
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Свідоцтво про прийняття

Система Pandora DX-4GS plus відповідає технічним умовам ТУ 29.31.22-001-89696454-2014 
(ідентичні  ТУ 4573-001-89696454-2014)  і визнана придатною для експлуатації.

Заводський номер 

Дата випуску 
                           
Підпис осіб, відповідальних за прийняття

М.П.

Упакувальник 
Підпис (особисте клеймо)

Гарантійний талон

Модель Pandora DX-4GS plus

Заводський номер

Дата придбання  «____» ______________________ 20____р.

Штамп підприємства торгівлі (монтажного центру)

Підпис продавця


